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ІСТОРІОГРАФІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА 
ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УСРР (УРСР) 

У 1919–1959 РР.  
 

У статті висвітлюється історіографія розвитку 
законодавства про кримінальну відповідальність у 1919–1959 
рр. УСРР (УРСР). Наводяться базові праці науковців 
радянського періоду, українських вчених та зарубіжних 
дослідників сучасності, які досліджували формування та 
розвиток інститутів кримінального права, враховуючи різні 
вектори кримінально-правової політики. На підставі аналізу цих 
праць здійснюється їх систематизація і поділ на групи. 

Ключові слова: історіографія розвитку законодавства про 
кримінальну відповідальність, кодифікація, Кримінальний 
кодекс, злочин, покарання. 

 
В статье раскрывается историография развития 

законодательства об уголовной ответственности в 1919–1959 гг. 
УССР. Анализируются базовые труды ученых советского 
периода, украинских ученых и зарубежных исследователей 
современности, которые освещали формирование и развитие 



Вісник Чернівецького факультету  

Національного університету «Одеська юридична академія» 

 36 

институтов уголовного права, учитывая разные векторы 
уголовно-правовой политики. На основании анализа этих работ 
осуществляется их систематизация и разделение на группы. 

Ключевые слова: историография законодательства об 
уголовной ответственности, кодификация, Уголовный кодекс, 
преступление, наказание. 

 
The article discusses the historiography of the development of 

the legislation on criminal liability in 1919-1959, the Ukrainian SSR 
(USSR). Shows the basic writings of scholars of the Soviet period, 
Ukrainian scientists and foreign researchers of modern times, 
covering the formation and development of the institutions of 
criminal law, given the different vectors of penal policy. Based on 
the analysis of these works is their classification and division into 
groups. 

Keywords: historiography of the development of the legislation 
on criminal responsibility, codification of the criminal code, the 
doctrine of crime and punishment. 

 
Постановка проблеми. Дослідження історіографії 

розвитку радянського законодавства про кримінальну 
відповідальність у 1919–1959 рр. УСРР (УРСР)є доволі 
актуальним з наукової, правозастосовної та нормотворчої 
діяльності. Адже, як свідчить історичний досвід, формування 
кримінально-правових положень у значній мірі залежить від 
доктринального підходу. 

Аналіз дослідження даної проблеми. Розглядувана 
проблематика висвітлювалася вченими юристами та істориками 
минулого і сучасності, такими як: Ю. А. Агафонов, 
І. Й. Бойко,А. А. Герцензон, В. К. Грищук, М. І. Колос, 
Н.С. Таганцев, П. Л. Фріс, П. П. Михайленко, 
А. А. Піонтковський та ін. Водночас низка питань стосовно цієї 
проблематики залишається поза увагою. 

Метою публікації є висвітлення історіографії розвитку 
законодавства про кримінальну відповідальність у 1919–1959 
рр. УСРР (УРСР) на підставі аналізу базових праць науковців, 
систематизація і поділ їх на групи. 
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Виклад основного матеріалу. У 20-х рр. ХХ ст. 
видаються перші праці, які стосувалися аналізу радянського 
кримінального законодавства в умовах нової марксистсько-
ленінської кримінально-правової доктрини. Так, з 1925 р. 
публікуються перші базові підручники та монографії з 
радянського кримінального права, таких російських авторів як: 
М. Н. Гернет [7], А. Я. Естрін [37], А. А. Піонтковський [23] та 
ін. Важливе значення для дослідження мали позиції посадових 
осіб, представників радянської влади, які в значній мірі 
визначали спрямування та практичну реалізацію кримінально-
правової політики, а саме: Н. В. Криленко, Д. І. Курський, 
А. Я. Вишинський та ін. У своїх офіційних виступах вони 
акцентували увагу на необхідності класового підходу до 
каральної політики пролетарської держави і її реалізації. 
Починаючи із середини 1920-х рр. окремими виданнями 
публікуються збірники постанов кримінально-касаційної колегії 
Верховного Суду РРФСР. 

У працях вказаних авторів через призму соціально-
політичної ситуації в країні розглядалися принципи радянського 
кримінального права, яке формувалося в межах революційної 
законності. Істотний внесок у розвиток науки кримінального 
права в Україні у цей час зробив професор Одеського 
університету Е.Я. Немировський [21], системно обґрунтувавши 
вчення антропологічної, соціологічної і класичної кримінально-
правових шкіл. Здійснив аналіз найбільш поширених теорій 
покарання.  

У працях перелічених авторів через призму соціально-
політичної ситуації в країні розглядалися принципи радянського 
кримінального права, яке формувалося в межах революційної 
законності. 

Однак у 20-х рр. ХХ ст. в Україні не проводилася системна 
науково-дослідна діяльність в галузі кримінального права. 
Причиною такого стану в організації наукових, зокрема 
кримінально-правових досліджень в УСРР був розвал 
попередньої держави – Російської імперії, що зумовило 
революційну ситуацію, ускладнену довготривалою 
громадянською війною; відтік за кордон або знищення наукової 
еліти, представники якої більшовицьким політичним режимом 
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оголошувалися буржуазною, а тому антагоністичною трудовим 
пролетарським масам; ліквідація в університетах наукових 
правових центрів, якими були юридичні факультети, що були 
закриті й розформовані по інших навчальних закладах; 
відсутність державного замовлення на юристів-науковців і як 
наслідок фінансування такої діяльності; низький рівень розвитку 
виробничо-економічних відносин і нерозуміння політичним 
керівництвом держави значення юридичних кадрів і правової 
науки у розбудові державності. Ці та інші фактори впливали на 
наукове забезпечення процесу на розвиток кримінально-
правової доктрини в Україні в означений період і не сприяло 
розвитку ефективної законотворчості та правозастосовної 
діяльності. 

У 30-х роках ХХ ст. відбувається систематизація 
нормативних актів у збірники документів і матеріалів [24], 
також з’явилися роботи, в яких аналізувалися інститути 
Особливої частини Кримінального кодексу, це: “Уголовное 
право. Особенная часть” К. І. Солнцева [26], “Уголовное право. 
Особенная часть: Должностные и хозяйственные преступления” 
А. Н. Трайніна (1938 р.) [31]. 

У 1941–1943 рр. в Україні фактично було припинено всю 
наукову діяльність. Після закінчення Другої світової війни 
відбувається активізація досліджень розвитку законодавства про 
кримінальну відповідальність переважно в загальносоюзному 
масштабі з використанням документів центральних архівів 
країни, що яскраво проявляється у 40–50-х рр. ХХ ст. Оскільки 
науковці мали обмежений доступ до архівних матеріалів, їхні 
праці стосувалися лише тематики, яка схвалювалася владою. Як 
наслідок, з’являється низка праць, у яких проводиться аналіз 
джерел кримінального законодавства, розкриваються питання 
формування інститутів кримінального права. До них відносяться 
роботи: Ш. С. Грінгауза “К вопросу об уголовном праве и 
правотворчествемасс в 1917 и 1918 гг.” (1940 р.) [9], 
А. А. Герцензона “История советского уголовного права (1917–
1947)” (1948 р.) [15]. На рівні монографій окремі питання 
розвитку та застосування законодавства про кримінальну 
відповідальність розкриваються в працях: Б. С. Утєвського 
“Уголовное право” (1949 р.) [33], В. Д. Меньшагіна 
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“Применение наказания по советскому уголовному праву” 
(1958 р.) [19] та ін. 

У 1944–1960 рр. проводиться атестаційна діяльність із 
підготовки вчених-криміналістів в Україні. Так, у Львівському 
державному університеті імені Івана Франка захистили 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук М. Б. Фішман – «Борьба с абортом по советскому 
уголовному праву» (1950 р.), Ф. І. Раніш – «Условное осуждение 
по советскому уголовному праву» (1951 р.). У цей же період у 
Харківському юридичному інституті захистили кандидатські 
дисертації Я. М. Брайнін – «Аналогія і розширювальне 
тлумачення в іноземному і радянському кримінальному праві» 
(1947 р.), Н.Ф. Яшинова – «Вопросы назначения наказаний по 
совокупности преступлений по советскому уголовному праву» 
(1951 р.) [16, с. 249]. 

Значний вклад у розвиток кримінального законодавства 
зробила наукова школа при Київському державному 
університеті імені Тараса Шевченка. На кримінально-правову 
тематику одним з перших у післявоєнний період захистили 
кандидатські дисертації П. С. Матишевський – 
«Ответственность за хищение социалистической 
собственности», Ю. О. Фролов «Принцип индивидуализации 
наказания по советскому уголовному праву» (1954 р.)[16, 
с. 249]. 

Одним із перших джерелознавчих російських досліджень 
цієї проблематики була колективна праця за редакцією 
професора И. Т. Голякова “Сборник документов по истории 
уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917–1952 гг.” 
(1953) [24] та праця “Борьба с преступностью в Украинской 
ССР” (книга в 2-х т.) за редакцією українського вченого-
криміналіста П. П. Михайленка (1967 р.) [2; 3].  

Історіографія розвитку законодавства про кримінальну 
відповідальність, починаючи з 60-х років ХХ ст. і до розпаду 
СРСР переважно стосувалася аналізу кримінально-правових 
норм КК 1961 р. Необхідно зазначити, що в радянський 
історіографії 20–80-х рр. ХХ ст. тема систематичного посилення 
кримінальної репресії не могла стати об’єктом наукового 
дослідження, адже це суперечило ідеології правлячої 



Вісник Чернівецького факультету  

Національного університету «Одеська юридична академія» 

 40 

комуністичної партії. У цей час вийшла низка робіт про причини 
й сутність сталінізму: В. М. Даниленка, Г. В. Касьянова, 
С. В. Кульчицького “Сталінізм на Україні 20–30-ті роки” та 
С. В. Кульчицького “Між двома війнами (1921–1939 рр.)”. 
Досліджуючи процес становлення тоталітарної системи в 1930-х 
роках, автори зробили висновок, що репресії були необхідним 
елементом функціонування радянської влади в умовах 
багатонаціональної держави. 

Перші праці, в яких йшлося про застосування КК як 
владного засобу кримінальної репресії проти населення у ході 
реалізації політичного курсу влади в означений період, 
з’явилися у вітчизняній історіографії у 80–90-х рр. ХХ ст. Після 
розпаду СРСР висвітлення еволюції та розвитку законодавства 
про кримінальну відповідальність означеного періоду, 
здійснювалися в окремих напрямах як російськими так і 
українськими вченими. Серед російських представників 
вагомий внесок в розкриття цієї проблематики зробила 
професор Н. Ф. Кузнєцова, яка видала низку праць, зокрема 
“Курс кримінального права” (в п’яти томах) (2002) [17], а також 
Н. С. Таганцев “Русское уголовное право” (в 2-х) (2001 р.) [28]. 
Заслуговує на увагу збірник правових актів “История развития 
уголовного законодательства Советского государства (1917–
1991 гг.)”, укладачем якої є Ю. А. Агафонов [1]. 

Вважаємо за необхідне в окрему групу виділити праці 
російських та українських дослідників, які займалися науковою 
розробкою питань радянської кодифікації кримінального 
законодавства УСРР 1922 р. та 1927 р., а саме: 
Ю. А. Агафонов[1], А. А. Герцензон [8], Ж. О. Дзейко [12], 
М. І. Колос [16],П. П. Михайленко [20], A. A. Сулейманов [27], 
І. Б. Усенко [32],Г. В. Швеков [36] та ін.До сучасних видатних 
російських дослідників цієї проблематики необхідно віднести 
таких науковців як: A. B. Брілліантов [4], М. Р. Дєтков [11]. При 
цьому більшість праць зазначених авторів присвячено окремим 
аспектам досліджуваної теми: сутності покарання, його мети, 
механізму виправного впливу на засуджених. Заслуговує на  
увагу праця Г.  М. Іванової “История ГУЛАГа. 1918–1958: 
социально-экономический и политико-правовой аспекты” 
(2006 р.) [13], у якій висвітлюються аспекти репресивної 
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політики радянської влади, акцентуючи увагу на тому, що 
елементом цієї політики було й законодавство про кримінальну 
відповідальність.  

Етапи становлення та розвитку українського законодавства 
про кримінальну відповідальність висвітлюються в українських 
підручниках та посібниках П. Л. Фріса “Кримінальне право 
України. Загальна частина” (2009 р.) [34], І. Я. Терлюка “Огляд 
історії кримінального права України” (2007 р.) [29]. У 
монографічних працях Ю. І. Шаповала, В. М. Нікольського, 
С. І. Білоконя відтворюється процес застосування кримінально-
правових норм у 20–30-х рр. ХХ ст. органами ДПУ, НКВС, 
діяльність яких спрямовувалася на здійснення політичного 
курсу радянської влади.  

Аналіз політичних рішень, які зумовлювали 
трансформацію кримінального законодавства у 20–30-х рр. ХХ 
ст. здійснювався на підставі таких збірників документів і 
матеріалів як: “Трагедия советской деревни. Коллективизация и 
раскулачивание” (в 5-ти т.), над яким працював російський 
історик В. П. Данілов та співупорядники Р. Маннінг і Л. Віола 
[30]; “Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–
1939” (в 4-х т.) за редакцією В. П. Данілова та А. Береловича 
[25] та ін. 

Важливі історично-правові дослідження періоду 
незалежності, які стосуються окремих аспектів теми дисертації 
провели українські дослідники: О. В. Волох [4], Т. В. Вронська 
[5], В. К. Грищук [9], В. К. Матвійчук [16], В. Т. Окіпнюк [20], 
О. М. Шармар [29]. Основна увага цих науковців акцентувалася 
на висвітленні положень кримінального законодавства 
означеного періоду, в тому числі і тих, які свідчили про його 
надмірно репресивний характер, починаючи з 1919 р. до кінця 
30-х рр. ХХ ст. 

Висновки. На підставі аналізу цих праць можна 
виокремити такі групи досліджень: перша група – 
напрацювання радянського періоду; друга – охоплює праці 
вітчизняних авторів за часів незалежної України; третя – 
включає видання зарубіжних вчених, значний обсяг яких 
складають праці російських науковців. Сучасна історіографія, 
на відміну від радянського часу, за відсутності цензури має в 
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своєму розпорядженні достатній фактологічний матеріал та 
широкий доступ до документів.  
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